2. členská schůze (10. 2. 2015)
Přítomni: Prášilová Jana, Ivanka a Dáša; Spáčil P., Brablík, Culek, Zedník, Zbořilovi, Surmová,
Mura, Laštůvka, Pakosta, Konečný, Zdražil, Kubáček, Knapková, Šišková, Beckovi, Zedníková,
Prášil, Tichý, Čáp

Omluveni: Tomešek, Spáčil Z., Kočiřík, Zobal, Rössl, Pečinka

1. 8. 2. – VVH okrsku (starosta zůstal p. Šafařík st., výbor také stejný, jeden nový člen Nemrava).
2. Poděkování za organizaci plesu. Zisk 35 831 Kč (k nahlédnutí u pokladníka).
3. Připomínky k plesu:
- šatna – málo lístků (koupit a orazítkovat 200 ks), vymyslet lepší umístění pro tašky (na
zamyšlení – posunout stůl vedle?)
- vstup – problém s vracením (více drobných), ke vstupu dát koš na lepky
- tombola – lépe zkontrolovat losy, chyba tisku. Paní Ochmanové dlužíme hokejku (vyřeší
Spáčil P.). Hned napsat na ceku, od koho je. Necháme 1000 losů.
- chystání – ten, kdo nakupuje, musí být u chystání
- bar – více piva (cena 30 Kč), občerstvení dostačující (příští rok nakupuje a sestavuje tým
Maruška Zbořilová), více jägermeistera a rumu, lepší ubrousky na víno, více drobných, víno
bílé a červené (od každého vzít maximálně 2 druhy a od stejného výrobce – šroubovací
vršky?), koupit více skleněných panáků (ještě 2 krabice)
- chválíme výzdobu sálu, vystoupení a obsluhy veškerých stanovišť a odvoz Pavla Zdražila
- pozvánky - Zdražil P. dělá na rok 2016
- pozor na nezletilé opilce!!! Požadovat občanský průkaz. – Culek bude ostraha a bude
opilé nezletilé vykazovat ze sálu.
4. Termín příštího plesu je 30. 1. 2016
5. Návrh – koupit stůl na ples? Spočítá Tichý.
6. Schváleny dotace – 15 000 Kč sportovní družstvo, 10 000 Kč mladí hasiči, 25 000 Kč
kulturní akce.
7. V hasičce by mohl být průtokový ohřívač na vodu. – Nelze, má to na starosti správa budov.
8. Vodění medvěda 14. 2. 2015.

9. V Droždíně hořelo a my jsme tam nebyli povoláni. (18. 2. – schůze a domluva).
10. 15. 3. 2015 – Schůze Hanáckého okrsku v 10.00 U Goliáše. Bude se řešit datum a místo
okrskové soutěže. Povinná účast velitelů sportovních družstev (Pírková, Zdražil P.) – přijít
s návrhem květnového termínu.
11. 23. 5. – Okresní kolo
12. Sídlo Hanáckého okrsku je u nás v Droždíně.
13. 7. 3. – 14.00 – MDŽ – obsluha Brablík, Zbořil, Spáčil, Konečný, Prášil (domluvit se 2-3
stačí). Nákup Prášilová a Knapková (víno se dopije z plesu).

Příští členská schůze 10. 3. 2015 v 18. 30

